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APLEC A SANT ANDREU D’OLIVEDA  
I FESTA HOMENATGE DE LA GENT GRAN a Darnius 

 

POSEM-NOS EN CAMÍ  

El temps d'Advent comença cada any amb un toc d'atenció, per 
no caure en la rutina. L'evangeli de Lluc ho expressa amb els 
imperatius de Jesús: «Estigueu atents»; «estigueu alerta». I, 
parlant de temps difícils, ofereix dues orientacions ben 
concretes. Primer, l'austeritat i senzillesa de vida per 
mantenir-nos en tot moment "àgils” en el seguiment del Crist. 
I la fidelitat a la pregària, que ens posa en sintonia amb la 
voluntat de Déu. Advent és una crida -adreçada a cada 

persona i comunitat- a preguntar-nos què podem fer.     
 Posem-nos en camí. Amb afecte Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A AGULLANA HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Núria ASTOR RIERA, † 26 de novembre, a l’edat de 90 anys 
Descansi en pau!   

 AGENDA PARROQUIAL:  
dissabte, 4:  Maçanet MISSA a les 7 del vespre. 

diumenge 5: MISSA Biure a les 9,30 h, Agullana i Darnius a l’hora habitual  
 

dimecres, 8 de desembre: FESTA DE LA IMMACULADA  
TROBADA DE PARRÒQUIES treballarem junts la consulta del Sínode i celebrarem l’Eucaristia. 
Ens trobarem a l’església de Pont de Molins a les 11 h. Contem amb tu! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Sant Andreu d’Oliveda: Paquita Urtós Costa (capd’any) 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA:: 
AGULLANA: 10 €. — BOADELLA: 18 € — DARNIUS: 80 €. — La VAJOL: 120 €. — MAÇANET: 45 €  

 

 ADVENT SOLIDARI 2021 
Ja sabeu que son molts i moltes la gent que necessita ajuda, la situació de crisis pandèmica ha 
fet augmentar i molt la demanda d’aliments a Càritas. 
Per aquest motiu en aquest temps que comença el fred, abans de Nadal, que sempre mou a 
obrir el cor i ajudar a qui passa necessitat, engeguem aquesta campanya de solidaritat.  
Enguany, es pot col·laborar de la mateixa manera que l’any passat. Es tracta de recollir 
aliments bàsics o donacions amb diners que s’utilitzaran per fer compres d’aliments bàsics i de 
neteja per portar-los al CDA (Centre de distribució d'aliments) de Càritas de Figueres. 
Si hi vols col·laborar en un punt de recollida o en el transport digueu-ho al mossèn.  
Podeu fer les vostres donacions a la parròquia. Contem amb tu! 
Des d’ara agrair-vos, la vostra col·laboració, Moltes i gràcies i fins ben aviat. 
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 CONFERÈNCIA “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió” 
El dia 19 de novembre ens vàrem reunir a l’antic monestir de Clarisses de Fortià, unes 30 
persones dels Arxiprestats de l’Alt Empordà Interior i Marina, per escoltar les indicacions, 
reflexions i pistes d’acció de Mossèn Jordi Reixach, professor de l’Institut de Ciències 
Religioses de Girona. Va ser una trobada fraterna, i com deia la convocatòria, “oberta a 
tothom qui vulgui conèixer millor el Sínode que el Papa Francesc ha convocat per a la 
participació de tot el Poble de Déu”.  
Arrel del títol, Mossèn Jordi va desenvolupar el que significa viure un Sínode sobre la 
sinodalitat. I què vol dir la paraula “Sínode” que no es altra cosa que “fer camí junts”. Per 
tant, la sinodalitat és l’estil concret que qualifica la vida i la missió de l’Església. Per això el 
Papa Francesc, convida a participar a tot el poble de Déu, perquè té clar que avançant i 
reflexionant junts sobre el camí recorregut, l’Església pugui aprendre quins son els processos 
que poden ajudar-la a viure la comunió, implicar a la participació i a obrir-se a la missió. I com 
que els laics som la immensa majoria del poble de Déu, sens convida a participar hi i dir la 
nostra sobre el camí que com Església hem d’emprendre i com ha de realitzar la seva missió en 
un futur. 

Rosa Murgui, (FC) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

 Gràcies per aquest nou temps d'Advent. 

Senyor, gràcies per haver vingut a la meva vida. 
Gràcies per haver-te fet present a través de la creació, 
per parlar-nos per boca dels profetes, 
per encarnar-te i irrompre en la història, 
per visitar- nos en la vulnerabilitat humana, 
per enviar-nos el teu Esperit, 
per seguir actuant a través dels sagraments, 
per acompanyar-nos discretament. 

Volem estar atents, 
viure en actitud de pregària, 
per no deixar-nos perdre l'oportunitat  
de trobar-te en cada cruïlla de la vida. 

No volem estar distrets, 
ni deixar-nos enganyar per falses il·lusions. 
Volem obrir els ulls, 
aixecar la mirada, 
contemplar-te enmig nostre, 
perquè no vols ser un Déu llunyà 
sinó que vols estar al costat 
de qui et necessita. 

Gràcies per aquest nou temps d'Advent, 
perquè és un moment d' aprenentatge, 
que ens ajuda a saber esperar, 
a saber escoltar, 
a saber reconèixer. 

Gràcies perquè ets un Déu 
que compleix les seues promeses. 

Josep CODINA, “la missa de cada dia”, novembre 2006 


